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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc sở Trần Văn Tiệp, tại Hội nghị
Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 28/6/2019 Sở nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng
đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần
Văn Tiệp, giám đốc sở chủ trì hội nghị; Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở,
Thường trực Đảng ủy, Công đoàn ngành, Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Lãnh
đạo các đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện,
phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Giám đốc các công ty TNHH một TV: khai
thác công trình thủy lợi Hòa Bình, Sông Bôi, Thanh Hà, Cao Phong và 2/9.
Sau nghi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển
khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Ý kiến phát biểu của các đại biểu dự
họp. Đồng chí giám đốc Sở Trần Văn Tiệp kết luận như sau:
1. Về kết quả đạt được:
Trong 6 tháng đầu năm thời tiết diễn biến cơ bản thuận lợi cho cây
trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên trong tháng 01 dịch lở
mồm long móng(LMLM) xảy ra ở một số địa phương làm cho 3.8 nghìn con
lợn mắc bệnh, tháng 3 dịch tả lợn châu phi xuất hiện (đến nay dịch tả lợn
châu phi xuất hiện trên cả nước, tỉnh Hòa Bình 92 xã, phường của11 huyện/
thành phố) đã tiêu hủy 5.173 con lợn với trọng lượng 308.791kg thịt hơi; Sâu
keo mùa thu gây hại trên ngô xuân hè diện tích nhiễm trên 1000ha; đồng thời
thời tiết nắng nóng kèm mưa, giông lốc gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và
vật nuôi tại một số địa phương...
Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ động ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều
hành thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm; trong
6 tháng đầu năm hoàn thành 16/16 nhiệm vụ lớn và hoàn thành các nhiệm vụ do
Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban
hành kịp thời các văn bản chỉ đạo sản xuất, chủ động phối hợp với các ngành,
địa phương tập trung chỉ đạo các biện pháp canh tác kỹ thuật, phòng chống dịch
cho cây trồng, khoanh vùng dập dịch kịp thời; sử dụng tiết kiệm nguồn nước,
làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, trồng rừng, khai thác và bảo vệ rừng,
tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm,
làm tốt chương trình XDNTM, công tác đầu tư XDCB kịp tiến độ vv...Do vậy
sản xuất nông,lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm đạt và vượt (giá trị SX đạt
4.382 tỷ đồng vượt 4,2% so với cùng kỳ, đạt 40% KH, tăng trưởng ngành đạt
2.92%, chiếm 20,64% cơ cấu kinh tế của tỉnh...).
2. Hạn chế:
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- Tính chủ động trong công tác tham mưu, điều hành của một số đơn vị
còn chậm, công tác phối hợp đôi khi chưa nhịp nhàng;
- Vẫn còn dịch bệnh xẩy ra trên cây trồng và vật nuôi (sâu keo mùa thu,
dịch LMLM, dịch tả lợn châu phi...);
- Chi cục Thủy lợi cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho sở phối
hợp với UBND huyện Lương Sơn giải quyết dứt điểm việc khắc phục hậu quả trong
việc nạo vét khơi thông dòng chảy suối Gạo, suối Cái tại xã Thanh Lương , huyện
Lương Sơn báo cáo UBND tỉnh.
3. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019:
- Tăng cường hoạt động cơ quan văn phòng sở theo quy chế làm việc, thực
hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và trách nhiệm
của người đứng đầu; đôn đốc các các phòng, đơn vị bám sát kế hoạch chỉ đạo
điều hành và nhiệm vụ trọng tâm, cũng như văn bản chỉ đạo của Trung ương,
Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu
quả;
- Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành (về Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy
sản, Lâm nghiệp, Thủy lợi...);
- Chú trọng công tác phòng chống thiên tai, thường xuyên tổ chức kiểm
tra các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập;
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đam bảo an
toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản;
- Chủ động trong công tác tham mưu cho lãnh đạo sở và UBND tỉnh về
dịch tả lợn Châu phi, lở mồm long móng, sâu keo mùa thu…;
- Chương trình PTNT và Xây dựng Nông thôn mới:
+ Tham mưu cho UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và
PTNT, Tổng kết 10 xây dựng NTM khu vực phía bắc tại tỉnh Hòa Bình và Tổng
kết 10 năm XDNTM tỉnh Hòa Bình; Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP
khu vực phía bắc tại tỉnh Hòa Bình;
+ Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định các xã về đích nông thôn mới
theo đúng kế hoạch đề ra;
+ Thực hiện tốt các chuỗi sản xuất, công tác kinh tế trang trại, hợp tác xã
liên kết sản xuất...;
- Đề nghị phòng nông nghiệp các huyện phòng kinh tế thành phố, chủ
động tham mưu cho lãnh đạo huyện, thành phố lĩnh vực của ngành, đồng thời
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của của sở Nông nghiệp và
PTNT trong thực hiện nhiệm vụ; (đặc biệt công tác quản lý giống, vật tư nông
nghiệp, an toàn thực phẩm...);
- Các công ty TNHH một thành viên tăng cường công tác phối hợp và
thường xuyên báo cáo với cơ quan thường trực (Sở nông nghiệp và PTNT) thực
hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao;
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- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tích cực tham mưu cho lãnh
đạo sở hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với các ngành,
địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng, ban, đơn
vị thuộc sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lãnh đạo Sở;
(B/cáo)
- Đảng uỷ, công đoàn ngành;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Nông nghiệp các huyện;
- Phòng Kinh tế TPHB;
- Các CT THHH một TV;
- Lưu: VL,VP.

Nguyễn Văn Ngoạn
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